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→  Részletes program  
a 9–11. oldalon

Elrajtolt a Gemenc Nagydíj
Olasz sikerrel indult a 43. 
Alisca Bau Gemenc Nagydíj: 
Filippo Tagliani volt a leg- 
gyorsabb a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. Kupá-
ért kiírt prológon.

A Garay térről a Kálvária ki-
látóig vezető 2 km-es hegyi 
időfutamot 3:57 perces idővel 
zárta a Delio Gallina kerekese. 
Taglianit két 23 éven aluli ma-
gyar bringás követte: Pelikán 
János (magyar válogatott) és 
Filutás Viktor (Mugen Race).

A nemzetközi szövetség 
(UCI) versenynaptárába idén 

visszakerült viadalon, pénte-
ken 132 km-t teljesített a me-
zőny a Tarr Kupáért zajló első 
szakaszon, míg másnap, az 
Alisca Bau Kupáért zajló má-
sodik etapon további 105 km 
megtétele vár(t) a kerekesekre.

A szekszárdiakat szombat 
délután amatőr futamokkal 
és extrém kerékpáros bemu-
tatóval várják a Béla király 
téren.  A 43. Alisca Bau Ge-
menc Nagydíj szombat este a 
hagyományos, villanyfényes 
belvárosi száguldással, a Pá-
linkás Csaba emlékversennyel 
zárul.  SZV



2 32017. május 28. 2017. május 28.

E hétvégén nyit a családbarát élményfürdő
Május 27-től bővülő szolgál-
tatásokkal, de változatlan 
belépődíjak mellett várja 
vendégeit a Szekszárdi Csa-
ládbarát Strand- és Élmény-
fürdő.

Az elmúlt hetekben, hónapok-
ban elvégzett munkálatoknak 
– megtörtént a túlfolyó rácsok 
teljes cseréje és a medencebur-
kolatok javítása is – és fejlesz-
téseknek köszönhetően egy 
„megújult” Szekszárdi Fürdő 
várja a látogatókat az idei, au-
gusztus 31-ig tartó szezonban 
– tudtuk meg a nyitásról csü-
törtök délelőtt tartott sajtótá-
jékoztatón. Ács Rezső polgár-
mester emlékeztetett: tavaly 72 
ezer vendége volt az élmény-
fürdőnek, s a látogatók fele vi-
dékről kereste fel a szekszárdi 
strandot.

A régió lakossága mellett a 
budapestiek számára is vonzó 
családbarát szolgáltatásokat 
idén tovább bővítették. Közel 
200 négyzetméternyi új nap-
vitorla telepítésével megdup-
lázták az árnyékolók felületét, 
a gyermekmedence pedig az 
Eleven Kft. pályázatán nyert 
élményelemmel, egy „kalóz 
vízágyúval” gazdagodott. A 

leggyorsabb óriáscsúszdát, a 
„kamikazét” sebességmérő 
órával látták el, és a Tarr Kft. 
jóvoltából idén is ingyenesen 
csatlakozhatunk a világháló-
ra, hogy azonnal megoszthas-
suk a medencékben készült 
„szelfiket”.

A minden korosztály számá-
ra felfrissülést biztosító me-
dencék és a széles választékot 
nyújtó éttermi szolgáltatások 
mellett idén is több program-
mal várják a vendégeket. Júli-
us utolsó hétvégéjén tartják a 
hagyományos Fürdő Napokat, 
míg a Strandok Éjszakáján, jú-
lius 28-án éjfélig fürdőzhetnek 
a látogatók. A strandröplabda 

és -kézilabda tornák mellett 
idén hat sporttábort rendez-
nek általános iskolások rész-
vételével.

A belépő díjak idén sem 
emelkedtek, és a gyerekek, 
diákok, nyugdíjasok és szek-
szárdi lakosok továbbra is 
kedvezményesen látogathatják 
a strandot, ahol a szauna nyá-
ron is üzemelni fog. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan az úszók 
reggelente, 6:00 és 9:00 óra kö-
zött úszójegy vásárlásával láto-
gathatják a Szekszárdi Fürdőt, 
amely a június 1-től augusztus 
végéig tartó szavazásban idén 
is indul az „Év Feltörekvő Für-
dője” címért.  - fl -

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 28.
(vasárnap)

Május 29.
(hétfő)

Május 30.
(kedd)

Május 31.
(szerda)

Június 1.
(csütörtök)

Június 2.
(péntek)

Június 3.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Május 28. (vasárnap) – Emil, Csanád
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.
Csanád: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). 

Május 29. (hétfő) – Magdolna, Léna
Magdolna: arámi-héber eredetű; jelentése: torony, bástya
Léna: görög eredetű; jelentése: a -léna végű női nevek utótagjának önállósulása.

Május 30. (kedd) – Janka, Zsanett
Janka: héber-magyar eredetű; Johanna magyarítására született újjá a 19. 
században, a János névnek egy igen ritka becenevéből. A Janka egyben a 
francia eredetű Zsanett magyar tükörfordítása; jelentése: Isten kegyelme, Is-
ten kegyelmes.
Zsanett: héber-francia eredetű,  jelentése: kegyelembe fogadott.

Május 31. (szerda) – Angéla, Petronella
Angéla: görög-latin eredetű; jelentése: angyal, követ, hírnök. 
Petronella: latin eredetű; jelentése: Petronius nemzetségéből származó nő; kő, szikla.

Június 1. (csütörtök) – Tünde, Kund
Tünde: magyar eredetű; jelentése: Vörösmarty Mihály névalkotása a tündér szóból.
Kund: magyar eredetű; jelentése: előkelő származású, méltóságnév.

Június 2. (péntek) – Kármen, Anita
Kármen: héber-spanyol eredetű; jelentése: kert.
Anita: héber-spanyol eredetű, jelentése: bájos, kecses.

Június 3. (szombat) – Klotild, Kevin
Klotild: germán eredetű; jelentése: a dicsőségért harcoló nő.
Kevin: kelta eredetű; jelentése: kedves, szíves, nemes, szelíd, finom. Forrás: idokep.hu/szekszard
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Pünkösdi Hal- és Vadünnep: táplálék testnek és léleknek 
Testnek és szellemnek is bő-
séges táplálékot kínál a jú-
nius 2. és 5. között megren-
dezendő Pünkösdi Hal- és 
Vadünnep.

„Az idén nagyságrendjében 
növekszik a Pünkösdi Hal- és 
Vadünnep, mely ebben az év-
ben már a szüreti napokhoz 
hasonló rendezvénnyé nőheti 
ki magát” – tudatta Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere szerda 
délelőtt, a Babits Mihály Kultu-
rális Központban megtartott 
sajtótájékoztatón. A rendezvény 
elsősorban a gasztronómiáról 
szól, a kiváló hal- és vadételek-
ről három szekszárdi étterem 
gondoskodik. A kulináris élve-
zetek mellett azonban az idén 
összesen 43 program, a kézmű-
ves vásárban pedig 74 árus várja 
majd a látogatókat.

A nagyszínpad, a gasztrosátor 
és a borudvar a Béla király téren, 
a kézműves és egyéb árusok a 
Garay téren, a sörsátor a Liszt F. 

téren, a vidámpark pedig a Szent 
István téren kap helyet, vagyis a 
rendezvény szerkezetében is a 
Szekszárdi Szüreti Napokon már 
jól bevált elrendezéshez igazodik 
– tudatta a polgármester. 

A négynapos programsorozat 
keretében országos- és nem-
zetközi hírű együttesek adnak 
majd koncertet, de helyi cso-
portok is szép számban lépnek 
fel. A rendezvények között 23 

koncert, 13 családi- és gyermek 
program, két színházi előadás 
szerepel – tájékoztatott Farkas 
János. A szervező Babits Mi-
hály Kulturális Központ igaz-
gatóhelyettese a fellépők közül 
kiemelte a TNT, a Cimballi-
band, illetve Caramel, valamint 
Demjén Ferenc és Vastag Csa-
ba Béla király téri koncertjét. A 
Megújulás Útján címmel lelki 
programsorozatot is tartanak, 

melynek szervezője a Szekszárdi 
Református Egyházközség és a 
Szekszárdi Evangélikus Egyház-
közösség – tudtuk meg.

Keszthelyi Szabolcs, a Szek-
szárdi Vendéglátók Kerekasz-
talának elnöke arról számolt 
be, hogy a hagyományos ételek, 
mint a szarvasgulyás, a szarvas-
pörkölt és a paprikás lisztben 
sült keszeg mellett olyan külön-
legességeket is kínálnak majd, 
mint a harcsaburger, vagy a 
tortillába tekert ponty.

Herrné Szabadi Judit, a Szek-
szárd Borvidék NKft. ügyve-
zetője elmondta: a Pünkösdi 
Hal- és Vadünnep társrendez-
vényeként június 3. és 5. között  
megrendezik a Szekszárdi Nyi-
tott Pince Napokat, melynek ke-
retében 16 szekszárdi borászat 
lesz felkereshető.  S. V.

A Pünkösdi Hal- és Vadün-
nep és társrendezvényei részletes 
programját lapunk 9–11. olda-
lán olvashatják.
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Értesítés
A Dél-Dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt. értesíti a Tisztelt 
Utazóközönséget, hogy a Pün-
kösdi Fesztivál alatt életbe lépő 
útlezárások miatt az 1-es, a 2A, 
a 4-es, 4A és 4Y, az 5-ös, 5Y, a 
6-os és 6Y, valamint a 7-es, 7A 
és 7B jelű helyi autóbuszjáratok 
terelő útvonalon közlekednek. 

A változásokról a buszjára-
tokon kifüggesztett értesítésből, 
vagy a DDKK Zrt. honlapjáról 
tájékozódhatnak.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete Segédeszköz 
bemutatót és előadást szervez 
2017. június 1-én csütörtökön 
délután 13:00 órától, Szekszár-
don a Hunyadi u.4. szám alatti 
irodaház nagytermében, amely-
re szeretettel meghívjuk a kedves 
Tagtársakat és az érdeklődőket!

Vendégünk lesz dr. Vastag 
Oszkár a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház Szemészeti osztá-
lyának Osztályvezető főorvo-
sa, aki előadást tart szemészeti 
gyógymódokról, szembetegsé-
gek új kezelési eljárásairól és vá-
laszol a résztvevők kérdéseire. 

ÁRH, immár tizedszer

Idén tízedik alkalommal 
került sor az Állampolgári 
Rendezvény Hete program-
sorozatra, amelynek a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
előtti tér adott otthont.

A Mentálhigiéniás Műhely, a 
Szekszárdi Civil Kerekasztal és 
Szekszárd város önkormány-
zata által szervezett, keddtől 
csütörtökig tartó rendezvény 
során bemutatkoztak a me-

gyeszékhely kulturális és sport 
egyesületei, kitelepülnek a város 
civil szervezetei, és a hagyomá-
nyoknak megfelelően ezúttal is 
lehetőség adódik a vélemény-
nyilvánításra.

Az ÁRH idei, „Kinyílunk, 
együttműködünk, összezá-
runk” mottóval zajló program-
ját megnyitó Csillagné Szánthó 
Polixéna elmondta: a legna-
gyobb hazai civil eseménysor 
célja többek között, hogy fe-
lelősségvállalásra szólítsa fel 
a politikusokat, a közéletben 
tevékenykedőket. A közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke 
hangsúlyozta: képviselő társai 
és ő maga is szívén viseli a város 
és a benne működő civil szerve-
zetek sorsát.

A rendezvényen mindemel-
lett adományokat gyűjtöttek a 
Családok Átmeneti Otthona és 
a megyei kórház Pszichiátriai 
Osztálya számára.  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

E-töltőállomások épülnek
A Piactéren tavaly átadott 
e-töltőállomás után idén újabb 
három helyszínen létesül elekt-
romos járművek töltésére alkal-
mas parkolóhely Szekszárdon.

Szekszárd város önkormányzata 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által kiírt „Jedlik Ányos Terv” pá-
lyázaton 7.428.000 Ft támogatást 
nyert elektromos töltőállomások 
megvalósítására. Az önkormány-
zat biztosítja az állomások helyét 
és a hozzájuk tartozó parkolóhe-
lyeket, míg a nemzetgazdasági 
tárca vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt a töltőtelepítési prog-
ram keretében. A városvezetés 
terve szerint a Béla király téren, 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház előtt valamint a Babits 
Mihály Kulturális Központ par-
kolójában létesül 2 x 22 kW-os 
teljesítményű töltőállomás. 

A minisztérium pályázatának 
célja, a közlekedésből származó 

üvegházhatású gázok emisszió-
jának csökkentése, és az ország 
környezetkímélő gépkocsikkal 
történő átjárhatóságának meg-
teremtése. Jelenleg a támogatási 
szerződés megkötése zajlik, me-
lyet követően rövid időn belül 
elkezdődhetnek a kivitelezési 
munkálatok is. A pályázaton el-
nyert összeget az önkormányzat 
4.4 millió forint önerővel egé-
szíti ki, így a beruházás össz-
költsége 12 millió forint. 

A Piactéren, 2016 novem-
berében átadott töltőoszlop 
villamos mérőórája 460 kWh 
fogyasztást mutat, amely egy 
háztartás két havi átlagos villa-
mos energia felhasználásának 
felel meg. Miután az autókat 
általában nem nulláról töltik fel 
100%-ra, a szakemberek szerint 
– egy átlagos töltést figyelembe 
véve – közel száz igénybevétel 
történt az elmúlt fél évben.  

 SZV
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Különleges sportpályát avattak a Kölcsey oviban
Boldogan vették birtokba a 
gyermekek az Ovisport prog-
ram keretében hétfő délután 
átadott multifunkciós sport-
pályát a Kölcsey lakótelepi 
Szekszárdi 1. számú Óvoda 
Kindergartenben. 

„Az önkormányzat kiemelt figyel-
met fordít a Szekszárdon nevelke-
dő gyermekekre, az 1. számú óvo-
dában létrehozott pálya az első, 
de nem az utolsó, hiszen a város 
minden oviban szeretne egy-egy 
ilyen pályát kiépíteni” – mondta 
el Ács Rezső polgármester az át-
adón. A több funkciós pálya nem-
csak focizásra, de kosárlabdázásra, 

kézilabdázásra és minden olyan 
testmozgással járó szabadidős 
tevékenységre alkalmas, mellyel 
a gyermekek eltölthetik minden-
napjaikat – tette hozzá.

Ács Rezső kiemelte: a pálya 
célja, hogy a gyermekek már 
óvodás korban megszeressék 
a sportolást. Mindegy, hogy 
melyik sportágat választják, a 
lényeg, hogy azt az iskolában 
és később is folytassák. Ehhez 
szeretné az önkormányzat a fel-
tételeket biztosítani – tudatta a 
polgármester.

A városvezető kijelentette, 
a programot nemcsak a többi 
óvodában folytatják, de az álta-

lános iskolákban is sportpályá-
kat kívánnak létesíteni.

Dr. Kozmáné Tóth Tímea, az 
Ovi-sport Közhasznú Alapít-
vány alelnöke arról szólt, hogy 
amikor megtartotta a pálya 
használatához szükséges kép-
zést, rengeteg csillogó szemű 
óvodapedagógussal találkozott. 
Az egykori válogatott kézilab-
dázó hozzátette: látszott rajtuk 
a sport iránti szeretet. Az alel-
nök tudatta, szeretnének egyre 
több sportágat csatlakoztatni a 
programhoz, hogy annak kere-
tében minél többféle sportolási 
lehetőséggel ismerkedhessenek 
meg az ovisok. Dr. Kozmáné 

Tóth Tímea elmondta, a pálya 
révén az óvodások kipróbálhat-
ják a különféle sportágakat, és 
tapasztalatuknak köszönhető-
en az iskolában már a számukra 
leginkább megfelelő sportolási 
lehetőséget választhatják.

A 12×6 méter alapterületű 
sportpálya kialakítása összesen 
9,5 millió forintba került. Az 
önkormányzat a létrehozáshoz 
szükséges önerőt, vagyis 2,8 mil-
lió forintot biztosította, a fennma-
radó összeget TAO-támogatásból 
fedezték, melyet az Ovi-sport 
Közhasznú Alapítvány gyűjtött 
össze a Tarr Kft. és a Tolnagro Kft. 
segítségével.   S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Nyaralás az Eu-ban
Hamarosan ó, ió, ció. A folytatást 
mindenki ismeri. Szemünk előtt a 
nyaralás, mely akkor hoz szép él-
ményt, ha nem jön közbe gikszer.

Európa múltjával, kulturális 
csodáival, tájaival méltán lehet 
úti cél – mondja Dombai Szilvia, 
az Europe Direct szekszárdi iro-
dájának vezetője. – Tavaly a ma-
gyarok között Horvátország volt a 
sláger, az utak 57%-a 1–3 napos. 
Legtöbbet a németek, angolok és 
franciák utaznak. 

Ne legyen rá szükség, de igé-
nyeljünk ingyenes EU egészség-
biztosítási (kék)kártyát, mely el-
sősorban sürgősségi ellátásra ad 
jogot és mentsük telefonunkba 
a 112-es segélyhívót. Érdemes 
megnézni, van e biztosítási lehe-
tőségünk a bankkártya szolgálta-

tásunkkal. Ha házi 
kedvencünk velünk 
utazna, ne feledkez-
zünk meg útlevelé-

ről. Bizonyára többen értesültek 
arról, hogy június 15-vel meg-
szűnik a roaming-díj, érdemes a 
szolgáltatóktól információt kérni 
lehetséges tarifákról. Használjuk 
ki a nemzetközi diákigazolvá-
nyok adta lehetőséget és éljünk 
a 18–30 év közötti vasúti kedvez-
ménnyel. 

– A magyar jogosítványt elfo-
gadják az unió országaiban, de 
ha bérlünk autót, olvassuk át a 
feltételeit, nehogy meglepődjünk 
a végszámlán. Számolnunk kell 
azzal, hogy a nemzetközi vasúti 
vonalaknál – a terrorveszély mi-
att – fokozottabb biztonsági elle-
nőrzések lehetnek. Legyünk tü-
relemmel, ez bennünket szolgál.

Végezetül egy személyes ta-
nács, kóstoljuk meg az adott kör-
nyék gasztronómiai különleges-
ségeit, „őrültségeit”.

Gyakorlati információk, tudni-
valók és kiadványok a szekszárdi 
irodában kérhetők.

(0
23

89
)

Sporteszközöket adományozott az UFC a Garay gimnáziumnak
Félmillió forint értékben 
adott át sportfelszerelést 
hétfő délelőtt a Szekszárdi 
UFC a Garay János Gimnázi-
um részére.

A gimnázium rengeteg támo-
gatást kap a város labdarúgó 
klubjától, amely sok szemmel 
nem látható segítséget is ad a 
több labdasportban is érdekelt 
középiskolának. Ezen felül az 
egyesület most jelentős, 500 
ezer forint értékű eszköztámo-
gatást nyújt az intézmény részé-
re – tudatta Heilmann Józsefné 
igazgató.

Mint azt az intézményvezető 
elmondta, a támogatás része-
ként nemcsak két futballkaput, 
de sok-sok futsal labdát és mezt 
is átvehettek a Szekszárdi UFC-

től. A mezekben – amelyeket 
magas áruk miatt egyedül biz-
tosan nem tudta volna megvá-
sárolni az iskola – a sportolók 
méltóképpen képviselhetik a 
gimnáziumot és Szekszárd vá-
rosát – hangsúlyozta Heilmann 

Józsefné. Hozzátette: ez az alka-
lom remek példája annak, hogy 
miként tud együttműködni egy 
iskola és egy sportegyesület.

Az eszközök átadása több 
mint jótékonykodás a klub ré-
széről – fogalmazott Kárpáti 

Zoltán. A klub elnöke szerint 
szeretnék, ha az iskolának és 
az UFC-nek közösek lennének 
a céljai és jövője, illetve, hogy 
a gyermekek mind az iskolai, 
mind az egyesületi versenyeken 
részt tudnának venni.  S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A baráti társaságok utat mutathatnak a kapcsolatépítésben
Hatodik országos konferenci-
ájukat tartották a Magyar-Iz-
raeli Baráti Társaságok május 
21-én, Szekszárdon. 

Az 1897-ben épült zsinagóga 
– 1984-től Művészetek Háza – 
épületében rendezett találkozót 
a Magyar-Izraeli Baráti Társa-
ságok Országos Szövetségének 
elnöke nyitotta meg. Kovács 
László felhívta a figyelmet arra, 
hogy hazánkban 23 településen, 
így többek között Szekszárdon 
működnek a magyar-izraeli ba-
ráti társaságok, amelyek az erre 
fogékonyakkal megismertetik a 
zsidó állam történetét, hagyo-
mányait. „Az emberek sokszor 
tévképzetekben élnek Izraelt 
illetően: ezért is célunk a való-
ságnak megfelelő információk 
átadása, illetve a Magyarország 
és Izrael közötti diplomáciai 
kapcsolatok elősegítése” – han-
goztatta az elnök.

Friedmann Tamás, a Szek-
szárdi Magyar-Izraeli Baráti 

Társaság elnöke beszédében 
méltatta a szekszárdi zsinagóga 
rendezvényeket szolgáló hasz-
nosítását, majd aláhúzta: a bará-
ti társaságok utat mutathatnak a 
kapcsolatépítésben.

„Mi, szekszárdiak tisztában 
vagyunk azzal, hogy meny-
nyit köszönhetünk más né-
peknek, népcsoportoknak, így 
a városban élő zsidóságnak 
is” – fogalmazott Ács Rezső. 
A polgármester kiemelte: az 

együttműködés, egymás érté-
keinek, kultúrájának megisme-
rése, elismerése tett bennünket 
erőssé és tesz a jövőben is. „A 
városban élők mindig is büsz-
kék voltak arra, hogy mindazo-
kat, akik jó szándékkal érkeztek, 
szívesen fogadják, s azokat az 
értékeket, amelyeket magukkal 
hoztak, megőrizzék a jövőnek” 
– jelezte Ács Rezső.

Izrael magyarországi nagykö-
vete, Josef Amrani (képünkön) 
beszédében a stratégiai, a gaz-
dasági és a politikai kapcsola-
tok erősítésére fókuszált. A dip-
lomata szerint nem elég csupán 
történelmi korlátok közt tarta-
ni a magyar-izraeli együttmű-
ködést. A nagykövet aláhúzta: 
számos izraeli vállalkozó fektet 
be Magyarországon, de ez még 
kevés, hiszen mindössze 1,5 
milliárd dolláros kereskedelem 
zajlik a két ország között.

A találkozó alkalmából ok-
levéllel tüntették ki az országos 
szövetség egyházi kapcsolatok 

bizottsági vezetőjét, Lednicz-
ky Andrást; a Béke-Shalom 
Magyar-Izraeli Baráti Társaság 
ügyvezetőjét, Siklósi Vilmost, a 
Magyar-Izraeli Baráti Kör elnö-
két, Gáll Ottót, valamint a szek-
szárdi rendezvény házigazdáját, 
Friedmann Tamást.  Gy. L.

A konferencián, amelyen részt 
vett Heisler András, a Mazsi-
hisz elnöke is, Amir Weissbrod, 
a közel-keleti ügyek irodájá-
nak izraeli vezetője a zsidó 
állam és a közel-keleti térség 
kérdéseiről tartott előadást. 
Izrael nagykövetsége részéről 
Ohad Kaynar a megváltozott 
médiavilágról és az új kommu-
nikációs eszközök témájában 
szólt az egybegyűltekhez, míg 
Takács Szabolcs Ferenc, a Mi-
niszterelnökség Európai Uniós 
ügyekért felelős államtitkára a 
magyar IHRA (Nemzetközi 
Holokauszt Emlékezési Szö-
vetség) elnökségről is beszélt.

Pályázat: Kulturális Támogatási Keret
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága nyílt pályázatot 
hirdet kultúraközvetítő, kultúra- 
és értékteremtő feladatokat ellátó, 
Szekszárdon élő polgárai, Szekszár-
don működő civil közösségei és a 
szekszárdi intézmények számára, 
Kulturális Támogatási Keret el-
nyerésére a Humán Bizottság 2017. 
évi bizottsági keretében e célra 
biztosított összeg erejéig. A Kultu-
rális Támogatási Keret összesen: 
1.100.000 Ft.
A támogatásra pályázhatnak:
a.)  a Tolna Megyei Civil Informáci-

ós Centrumnál regisztrált szek-
szárdi székhelyű önszerveződő 
közösségek,

b.)  köznevelési, közművelődési in-
tézmények,

c.) magánszemélyek.
A pályázat célja: 2017. évi szek-

szárdi kulturális rendezvények, 
rendezvénysorozatok lebonyolítá-
sához, valamint a városon kívüli 
kulturális, művészeti eseményeken 

történő részvételhez, szerepléshez 
támogatás nyújtása. Előnyt élvez-
nek az Arany János jubileumi év-
hez kapcsolódó programok, ren-
dezvények pályázatai.
Tartalmi követelmények:
1.)  A rendezvény tartalmával, mi-

nőségével a város hírnevét öreg-
bíti, vagy a város kulturális életét 
méltón reprezentálja. 

2.)  A rendezvény az országos vagy 
nemzetközi kulturális mozgal-
mak új területeire kapcsolja be 
a város művelődési és alkotó 
közösségeit. 

3.)  A rendezvény a város kulturális 
tradícióinak méltó örököse. 

4.)  Az adott rendezvény rétegigé-
nyeket szolgál ki. 

Pályázni kizárólag a pályázati 
adatlap kitöltésével lehet, melyet 
egy eredeti, aláírt példányban kell 
benyújtani. Önkormányzati tá-
mogatásban csak az a természetes 
személy vagy átlátható szervezet 
részesülhet, akinek nincs köztarto-
zása, illetve az önkormányzattól ko-

rábban kapott támogatás felhaszná-
lásáról elszámolt, az önkormányzat 
felé egyéb tartozása nincs és az ösz-
szeférhetetlenség nem áll fenn. (Az 
erről szóló nyilatkozatot kitöltötte.)

Meghatározott támogatási cé-
lok megvalósításához minimum 
20.000 Ft, maximum 120.000 Ft 
igényelhető. Az igényelt támo-
gatás önmagában nem lehet a fel-
sorolt tevékenységhez szükséges 
pénzeszközök kizárólagos forrása, 
legalább 30 %-os önrésszel kell 
rendelkezni. 
A finanszírozás módja: egyösszegű, 
utófinanszírozású, vissza nem térí-
tendő támogatás. 
A pályázat benyújtásának módja:
•  egy eredeti aláírt példányban, 

kizárólag a pályázati adatlapon 
nyújtható be (a pályázati adatlap 
sem tartalmában, sem alakjában 
nem változtatható),

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága részére címezve. 

Személyesen a Polgármesteri Hiva-
tal Szekszárd, Széchenyi u. 29-31. 
(Humánszolgáltatási Igazgatóság 
Humán Osztály) címen, postai úton: 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. június 12. (hétfő)

A pályázatok elbírálásáról Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének Humán 
Bizottsága dönt a pályázat benyújtá-
sának határidejétől számított 30 na-
pon belül. A pályázatok eredményé-
ről a pályázó írásbeli értesítést kap a 
döntéstől számított 30 napon belül.

A pályázati adatlap letölthető 
a www.szekszard.hu honlapról, 
illetve átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. 

Felvilágosítást Pócs Margit, a 
közművelődési és civil kapcsola-
tok referense nyújt telefonon vagy 
személyesen (telefon: 74/504-119, 
Humán Osztály).
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata Közgyűlésének
 Humán Bizottság
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FOTÓ: KADARKA.NET

Évfordulót ünnepeltek, díjakat adtak át a múzeumban
Koszorúzásra, folyosógaléria 
megnyitóra és oklevél-át-
adásra invitálták május 18-án 
az érdeklődőket a Múzeumi 
Világnap és a Wosinsky Em-
léknap alkalmából megyénk 
legnagyobb közgyűjtemé-
nyébe. 

Az idén 122 éves Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum kettős 
évfordulót ül: 1989-ben ezen 
a napon vette fel az – 1951-től 
Béri Balogh Ádám nevét viselő 
– intézmény alapító igazgatója 
nevét, emlékeztetett Ódor Já-
nos. A múzeum igazgatója el-
mondta, most egy különleges, 
Tolna megyéhez köthető mű-
vészeket felvonultató tárlattal 
emlékeznek a tudós apát-plé-
bánosra.

Az évfordulók alkalmából 
Csillagné Szánthó Polixéna kö-
szöntötte az egybegyűlteket. A 
közgyűlés Humán Bizottságá-
nak elnöke elmondta: negyven 
éve ünnepeljük a Múzeumi Vi-

lágnapot, és idén 110 éve hunyt 
el Wosinsky Mór, akinek felújí-
tott síremlékénél nemrég koszo-
rút helyezett el a város. A kép-
viselő örömének adott hangot, 
hogy mind több a fiatal a mú-
zeumlátogatók körében. Csil-
lagné ezután az önkormányzat 
nevében koszorút helyezett el 
Wosinsky mellszobránál, őt a 
Szekszárdi Múzeumbarát Egye-
sület, a város római katolikus 
egyházközsége és a múzeum 

munkatársai követték a meg-
emlékezés csokraival.

Az épület nyugati szárnyá-
ban kialakított folyosógaléria 
megnyitóján (képünkön) Lovas 

Csilla főmuzeológus ejtett szót 
a látnivalókról: a falakon egye-
bek mellett Garay Ákos, Kegyes 
József, Horváth Olivér, Czencz 
János, Mözsi Szabó István, Baky 
Péter, Bazsonyi Arany és Szily 
Géza művei sorakoznak.

A program zárásaként a 
könyvtárteremben átadták a 
hat éve alapított Múzeumbarát 
Óvoda és Iskola kitüntető címe-
ket, melyet idén a bátaszéki ovi, 
illetve a Garay János Általános 
Iskola és AMI érdemelt ki. A 
Wosinsky Mór Emlékplakettet 
az intézmény gyűjteménygya-
rapításában végzett munkájá-
ért Hubert Ildikó irodalom-
történész vehette át, aki tavaly 
közel ezer alkotást juttatott el 
a múzeumnak. Elismerést ve-
hetett át Szauter Antalné, aki 
30 évig szolgálta az intézményt, 
valamint Szűcs Zsuzsanna mú-
zeumpedagógus, aki a várme-
gyeházi tárlatok elindításában 
játszott kiemelkedő szerepet. 
 Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

A dal vándora
Szvorák Katalin Kossuth díjas 
népdalénekes életét bemuta-
tó kötetet ismerhették meg 
az érdeklődők május 19-én a 
Művészetek Házában.

A népdalénekessel Czigány 
György és Simon Erika, a portré-
könyv szerkesztője beszélgetett. A 
rendhagyó könyvbemutatón kü-
lönböző népénekek is elhangzot-
tak Szvorák Katalin előadásában.

„Az első szereplésem három-
évesen egy kis faluban volt, majd-
nem” – mesélte a népdalénekes, 
aki gyerekként nem mert kiállni 
szülőfalujának, a felvidéki Pinc-
nek apró közössége elé. „A dal és 
a vándor szó is szorosan kapcso-
lódik Kati életéhez” – mondta a 
bemutatón Czigány György, utal-
va arra a hosszú útra, amelyet a 
Kossuth-díjas művész bejárt. 
Erről szól a 2016 novemberében 
megjelent portrékönyv, amelyben 
Simon Erika interjúi olvashatók a 
népdalénekessel.

„Ahol a dal fölcsendül, ott 
harmónia terem” – mondta az 
énekes, és valóban: a harmónia 
Szekszárdon is érezhető volt. A 
rendhagyó könyvbemutatón 
ugyanis a szavakon túl a dal is 
szerepet kapott: Szvorák Katalin 
többek között 16 évesen, maga 
gyűjtötte palóc népdalokat adott 
elő a Művészetek Házában. 

 - mwj -

Rozé kavalkád a BorEgyetemen

A Szekszárdi borvidék adott-
ságai nagyszerű feltételeket 
biztosítanak ahhoz, hogy ki-
váló rozé borok készüljenek. A 
rozékkal elért nemzetközi si-
kerek pedig arra is lehetőséget 
adnak, hogy a borászok bemu-
tassák a Szekszárdra jellemző 
egyéb boraikat – hangzott el 
a BorEgyetem múlt szerdai, 
Tavaszi Rozé Kavalkád című 
borkóstolóján.

A Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Karán 
tartott rendezvényen Dúzsi 
Tamás és Családja Pincészete 
hat, valamint az Eszterbauer 
Borászat, a Mészáros Pincészet, 
a Módos Pincészet, a Prantner 
Pincészet és a Schieber Pincé-
szet egy-egy rozé borát lehetett 
megkóstolni. 
 Forrás: kadarka.net

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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E-mail: evimustarmag@citromail.hu

2017 őszétől újból szeretett el várja az 1–3 éves gyermekeket a 
város déli részén zöld övezetben működő MUSTÁRMAG CSALÁDI 
BÖLCSŐDE, ahol friss levegő, szép környezet fogadja a gyerme-
keket és szüleiket. A szeptemberben induló csoportba június 
– augusztusig lehet jelentkezni. 
Ősztől újból indulnak a fejlesztő foglalkozások is a CSALÁDI 
BÖLCSŐDÉBE járó gyerekeknek, de a CSALÁDI BÖLCSŐDE 
minden hónapban 

kinyitja kapuját a foglalkozások idejére az 
1–3 éves kisgyermekek részére, akik szülővel 
együtt  bizonyos térítési díj ellenében foglal-
kozásokon részt vehetnek. A foglakozásokra 
előzetes bejelentkezés nem szükséges! 
A következő foglalkozások lesznek: 
• TERÁPIÁS KUTYÁS FOGLALKOZÁS
•  BÓBITA KORAI MOZGÁS ÉS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
• GYÓGYTESTNEVELÉS 
Pontos időpontokról a facebookon értesülhetnek MUSTÁRMAG CSALÁDI BÖLCSŐDE 
oldalán június 1. – augusztus 20-ig MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN 10:00 – 11:30-ig 
MEGHIRDETJÜK AZ ISMERKEDÉS A MUSTÁRMAG CSALÁDI BÖLCSŐDÉVEL PROGRAMOT! 
A részvétel ingyenes!

A Családi bölcsődéről érdeklődni lehet Csausity Éva vezetőnél +36–30/368–0510, honlapon 
vagy a facebook oldalon. A napközi ellátásának a térítési díjai a honlapon megtekinthetők!

(02385)

(02390)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig
Telefon: 74/319–593

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
megérkezett

a TAVASZI-NYÁRI kollekció a

BA

NE HAGYJA KI!
Tavaszi akciónk május 31-én zárul.

CETELEM ÁRUHITEL

Jantner Erdő-Mező Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 

Tel.: +36–74/510–026

• Briggs & Stratton; 2,3 kW
• Fűgyűjtés / BioClip® / oldalkidobás
• 53 cm vágási szélesség
 104 900 Ft

HUSQVARNA 135
• 40,9 cm³
• 1,5 kW; 2 LE
•  14”; 35,6 cm-es 

vezetőlemez
• 4,4 kg

HUSQVARNA
LC 153

134 900 Ft

78 900 Ft

HUSQVARNA TS 138

• Briggs & Stratton; 8,6 kW
• CVT váltó
• 97 cm vágási szélesség
 599 900 Ft
HUSQVARNA 135R
• X-Torq® motor
• Standard dupla heveder
• Állítható fogantyú
• 34,6 cm³
• 1,4 kW; 1,9 LE
• 6,8 kg

ÚJ

(0
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)

54 900 Ft

HUSQVARNA 418EL
• 1,8 kW
• 14”; 35 cm-es vezetőlemez
• 4,7 kg

Vásárlás esetén
használt gépet
beszámítunk!

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
május 29-től június 2-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(02378)

MENÜ Május 29. Május 30. Május 31. Június 1. Június 2.

„A”
1050 Ft

Húsos 
zöldborsó-

leves
Tarhonyaleves Fahéjas 

szilvaleves
Marhahús-

leves Zöldbableves

Sajtos,
tejfölös 
spagetti

Kapros 
tökfőzelék,

sertéspörkölt

Gyros,
pirított 

burgonya,
friss saláta, 

öntet

Főtt marha-
szelet,

meggymártás,
pirított dara

Mustáros
csirkecomb,

párolt rizs

„B”
1050 Ft

Húsos 
zöldborsó-

leves
Tarhonyaleves Fahéjas 

szilvaleves
Marhahús-

leves Zöldbableves

Tengeri 
hal rántva, 

petrezselymes 
burgonya

Zöldfűszeres 
csirkecomb-

filé,
friss saláta, 
párolt rizs

Bakonyi
sertésragu, 

tészta

Pásztor-
tarhonya, 

savanyúság

Burgonya-
főzelék, 

 házi fasírt

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkemell,

steakburgonya, 
friss saláta

Töltött 
csirkecomb, 

kukoricás rizs, 
savanyúság

Rántott 
csirkemell,

steakburgonya, 
friss saláta

Rántott 
csirkemell,

steakburgonya, 
friss saláta

Rántott 
csirkemell,

steakburgonya, 
friss saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Aszalt gyümöl-
csökkel töltött 

pulykamell, 
sajtmártásban, 

párolt
bulgur

Aszalt gyümöl-
csökkel töltött 

pulykamell, 
sajtmártásban, 

párolt
bulgur

Aszalt gyümöl-
csökkel töltött 

pulykamell, 
sajtmártásban, 

párolt
bulgur

Aszalt gyümöl-
csökkel töltött 

pulykamell, 
sajtmártásban, 

párolt
bulgur

Aszalt gyümöl-
csökkel töltött 

pulykamell, 
sajtmártásban, 

párolt
bulgur

AKNÉS (PATTANÁSOS) AZ ARCA 
ÉS A TÖRZSE?

Olyan (18 éves vagy annál idősebb, mindkét 
nemből való) betegek jelentkezését várjuk, 

akiknek aknés az arca és a törzse, és szívesen részt 
vennének egy klinikai kutatásban.

A vizsgálat célja egy új akné elleni krém 
(gyógyszer) biztonságosságának és hatásosságának 
értékelése 12 hétig tartó használat során. A vizsgálat 

14 hétig tart, amely időszak alatt 
7 vizitre kerül sor.

A készítményt térítésmentesen biztosítjuk 
az Ön számára, valamint a részvétele végén 

megtérítjük utazási költségeit.

Amennyiben bármilyen további információra 
lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal:

DR. BAJOR KLÁRA,
DR. KARAGITY ELIZA

TMÖK Balassa János Kórház – Szekszárd
Bőrgyógyászat Osztály
Tel.: +36–74/501–596 (02392)

Pünkösdi Hal- és Vadünnep – 2017. június 2–5.
2017. JÚNIUS 2. (PÉNTEK)
18:00 – Alisca Brass Band koncert 
(Béla király tér, színpad)
19:00 – Collection Light Duo kon-
cert (Béla király tér, Országzászló)
21:00 – TNT koncert (Béla király 
tér, színpad). A koncert támogatója 
a Tarr Kft.
22:30 – DJ SHABBA Disco (Béla 
király tér, Országzászló)
24:00 – The Bits Beatles emlékzene-
kar koncert (Béla király tér, színpad)
01:30 – DJ SHABBA Disco (Béla 
király tér, Országzászló)

2017. JÚNIUS 3. (SZOMBAT)
10:00 –„Állati La Fontaine” zenés 
bábműsor a Grimask Színházzal 
(Béla király tér, Országzászló)
11:00 – Széltolók „Hali-Halihó” 
című koncertje (Béla király tér, 
színpad)
13:30 – Tamási Koncert Fúvósze-
nekar (Béla király tér, Országzászló) 
14:30 – Kovácsovics Fruzsina: El-
feledett mézescsók (Béla király tér, 
színpad)
16:00 – Bartina Néptánc Egyesület 
műsora (Béla király tér, színpad) 
Kísér: Tarsoly Zenekar. A műsort 
az Sz+C Stúdió Kft. támogatja.

18:00 – Tücsök Zenés Színpad mű-
sora (Béla király tér, Országzászló)
20:00 – Cimbaliband koncert (Béla 
király tér, színpad)
21:30 – Band Of StreetS koncert 
(Béla király tér)
23:00 – Caramel koncert (Béla ki-
rály tér, színpad)
00:30 – Horizont Együttes utcabál 
(Béla király tér, Országzászló)

2017. JÚNIUS 4. (VASÁRNAP)
10:00 – „Itt van a nyár” – a Kiska-
lász zenekar koncertje (Béla király 
tér, színpad)
11:00 – Tücsök Zenés Színpad mű-
sora (Béla király tér, Országzászló)
14:00 – Helyi csoportok bemutat-
kozása (Béla király tér, Országzász-
ló) Mozgásművészeti Stúdió, Szöcs-
ke Akrobatikus R’N’R
16:00 – Guča Partyzans Brass Band 
koncert (Béla király tér, színpad)
17:45 – Mázai Bányász Fúvószene-
kar (Béla király tér, Országzászló)
19:00 – A NŐ illata – Schell Judit 
és László Boldizsár koncertje (Béla 
király tér, színpad).
20:30 – Pecze Jazz Quartet koncert-
je (Béla király tér, Országzászló). 
Pecze István (harmonika), Pecze 

Zsófia (ének), Kovács Péter (zongo-
ra), Nagy Balázs (tenor szaxofon).
22:00 – Demjén Ferenc koncert 
(Béla király tér, színpad). A koncert 
támogatója a Tolnagro Kft.
23:30 – Funky Night (Béla király tér, 
Országzászló)

2017. JÚNIUS 5. (HÉTFŐ)
10:30 – Fabula Együttes gyerek 
koncertje (Béla király tér, színpad)
11:30 – „A kóró és a kismadár” me-
sejáték (Béla király tér, Országzászló)
13:00 – Helyi csoportok bemutat-
kozása (Béla király tér, színpad)
Iberican Sport Egyesület, Gemenc 
TáncSport Egyesület
14:30 – „Ifjú Szív” Magyarországi 
Német Nemzetiségi Néptánc Együt-
tes műsora 
(Béla király tér, színpad)
15:00 – FlipUnit Production (Béla 
király tér, színpad)
16:00 – A Magyar Jazz Ünnepe 
2017 (Béla király tér)
Szekszárd Jazz Quartet (Hulin Ist-
ván, Rizner József, Matók Ákos, 
Barta Balázs, Soponyai József); JAZ-
ZCAD (Matók Ákos, Barta Balázs, 
Szűts Huba Ákos, Soponyai József). 
Támogató: NKA.
17:30 – Tóth Viktor Tercett kon-
certje (Béla király tér, színpad) Tóth 
Viktor (szaxofon), Orbán György 
(nagybőgő), Hodek Dávid (dob).
18:30 – Holcz Gábor bűvész előa-
dása (Béla király tér, Országzászló)
20:00 – Vastag Csaba koncert (Béla 
király tér, színpad)

VIDÁMPARK (Szent István téri 
négysávos útszakasz)
JÁTSZÓPARKOK (Béla király tér)

JÚNIUS 3–4., 10:00 – 18:00
Furfangos csodavilág interaktív ki-
állítás és játszóház

JÚNIUS 5. (HÉTFŐ) 12:00 – 18:00
Tematikus játszópark

Kézműves kirakodóvásár 
(Garay tér – Szent István tér – Au-
gusz Imre utca)
• egyedi készítésű ásvány-, kő-, és 
üveglencsés ékszerek
• kézműves szappanok
• kézműves kerámiák
• kézzel festett bőr pénztárcák
• kézzel készített népi fajátékok
• natúr kézműves kozmetikum
• antikolt táblaképek
• festett üveg dekoráció
• bőrdíszműves
• kényelmi bőr lábbelik
•  egyedi textil táskák és kézműves 

termésangyalok
• kosárfonó
• kovácsolás
• parajdi só
•  méz, méhészeti termékek, szörp, 

lekvár

JÚNIUS 3. (SZOMBAT)
18:00 – Pünkösdi Mini Fúvós Fesztivál
Vármegyeháza udvara (esőhelyszín: 
Babits kulturális Központ, Rendez-
vényterem). Közreműködnek: Szek-
szárdi Ifjúsági Fúvószenekar, Sziget-
vári Zrínyi Miklós Fúvószenekar, 
Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar. 

JÚNIUS 5. (PÜNKÖSD HÉTFŐ)
10:00 – Kamarazenekari Fesztivál 
(belvárosi katolikus templom)
A Szekszárdi Kamarazenekar és a Szek-
szárdi Madrigálkórus hangversenye. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendezvénye. 
Rendező: Babits Mihály Kulturális Központ.

www.szekszardagora.hu

Szekszárdi Nyitott Pincék • RÉSZTVEVŐ PINCÉSZETEK:
• Bodri Pincészet
•  Dúzsi Tamás és Családja  

Szegzárdi Borászati Kft.
• Eszterbauer Borászat
• Heimann Családi Birtok
• Márkvárt Pince
• Merfelsz Pince
• Neiner Családi Pince
• Németh János Pincészet
• Sárosdi Pince
• Schieber Pincészet

• Szent Gaál Kastély és Borház
• Takler Kúria
• Toronyi Pince
• Tüske Pince
• Vesztergombi Pince
• Vida Családi Borbirtok
Ingyenes buszjáratok szombaton 
és vasárnap, óránkénti indulással 

a Béla király térről. 
Info: www.szekszardibor.com.
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Május 21-ei rejtvényünk megfejtése: Cassandra-levél, Deák Ferenc. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Benczéné Farkas Mária. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 1-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

A megújulás útján – Lelki programsorozat Pünkösd ünnepén
2017. június 2. (péntek)
A visszatekintés
18:00 óra: Igei megnyitó az 
evangélikus templomban
„Őrizzétek a betűket!” – zenés 
párbeszéd Huszár Gál emlékére 
Nagy Sándor
Tamás és Dinnyés József előa-
dásában

2017. június 3. (szombat)
Az értékek (újra) felfedezése – 
(Luther tér)
10:00 – 12:00, illetve 13:00 – 17:30 
óra: kincsestár a Pünkösd, vala-
mint a reformáció 500. évfordu-
lója jegyében. Interaktív szabad-

téri program Bölcsföldi András és 
csapatával: gyermek-játszósátor a 
kicsiknek, generációk találkozá-
sa, beszélgetési és elcsendesedési 
lehetőség az ünnep forgatagában.
„Kincsesládáink” – játékos aka-
dálypálya családoknak a Luther 
téren.

Új „nézőpontok”
14:00 – 17:00 óra: Láthatatlan 
színház, azaz bibliai történe-
tek élmény alapú megismerése 
Mézses Zsolt evangélikus lel-
késszel és csapatával.
Református Gyülekezeti Ház 
(Bezerédj u. 3.). A részvétel elő-

zetes jelentkezéshez kötött: sef-
csik@tolna.net
„Lelki-derű-gyakorlat”
18:00 – 20:00 óra: Levente Péter 
és Döbrentei Ildikó előadása az 
evangélikus templomban

2017. június 4.
(Pünkösd vasárnap)
A közösségi erőgyűjtés
Istentiszteletek, misék a szek-
szárdi keresztyén egyházakban:
08:45 – szentmise a Béla király 
téri templomban
10:00 – istentisztelet a Kálvin 
téri, a Luther téri és a metodista 
templomban

11:00 – szentmise a Béla király 
téri templomban
18:00 – szentmise a Pázmány 
téri templomban

2017. június 5. (Pünkösd hétfő)
A megújulás ünneplése
09:45 óra: a Gagliarda Kamara-
kórus hívogató énekes műsora a 
Luther téren
10:00 óra: szabadtéri ökumeni-
kus istentisztelet a Luther téren

A megújulás hangjai
17:00 óra: Mészáros Elek János 
koncertje, majd záró-áhítat az 
evangélikus templomban

MEGHÍVÓ
Az EGÉSZ-SÉG  

SZABADEGYETEM 
következő előadása 

2017. május 31-én (szerda) 
17:00 órakor lesz a Babits 
Mihály Kulturális Központ 

(Szent István tér 10.) 
Csatár termében. 

„Az egészségünk védelme a 
bőrünkön keresztül

Mi van a fürdőszoba polca-
in? Egészségtudatos bőrá-

polás fejtől lábig – alternatív 
megoldások”

Előadó: Selmeczi Judit 
nyugdíjas pedagógus.

A belépés ingyenes!
Információ: Pócs Margit, 
a Mentálhigiénés Műhely 
elnöke +36–20/473–0644, 

+36–74/511–721,
www.mentalmuhely.hu

Útlezárások a Pünkösdi Hal- és Vadünnepen 2017. június 2–5.
• Szent István tér: Múzeum saroktól a gimnázium sarkáig.

A Megyei Önkormányzat előtti út a Csokonai u. kereszteződésig, 
az „E” épület felöli út szabadon hagyásával. 2017. május 31. (szer-
da) 22:40 órától – június 6-án (kedd) 13:00 óráig.

• Zeneiskola – OTP sarok.
2017. június 2. (péntek) 5:00 órától – június 6. (kedd) 5:00 óráig.

• Bíróság előtti terület (Béla király tér). 
2017. június 2. (péntek) 6:00 órától – június 6. (kedd) 5:00 óráig.

•  Béla király tér teljes területe, a Vagyonkezelő és a Tarr Kft előtti 
parkoló. 
2017. június 1. (csütörtök) 6:00 órától – június 6. (kedd) 24:00 
óráig.

• Bezerédj utca (az Okmányirodától a Bartina ABC-ig). 
2017. június 1. (csütörtök) 5:00 órától – június 6. (kedd) 24:00 óráig.

• Bezerédj utca – félpályás zárás a tömbbelső parkoló bejáratáig.
2017. június 1. (csütörtök) 5:00 órától – június 6. (kedd) 24:00 
óráig.

•  Augusz Imre u. (a 160 lakásos előtti parkolótól Arany János u. 
sarkáig).
2017. június 2. (péntek) 5:00 órától – június 6. (kedd) 6:00 óráig.

• Széchenyi u. (a Szentgáli Gy. u. és a Szent László u. között).
2017. június 2. (péntek) 18:00 órától – június 5. (hétfő) 24:00 óráig 
(A szombati piac idejére az útzár feloldásra kerül.) Kivéve: autó-
busz, megkülönböztető jelzést használók és TAXI.

A programok az ökumenikus közösségben résztvevő keresztyén egyházak ajándékaként belépődíj-mentesek! 
Szervező: Szekszárdi Református Egyházközség és a Szekszárdi Evangélikus Egyházközösség – dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor 

(telefon: +36–30/377–9094) és Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész (sefcsik@tolna.net)

Gasztroudvar (Béla király tér)
A Pünkösdi Hal- és Vadünnep gasztronó-
miai kínálatáról a Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület tagjai, a Szász Sörö-
ző és Étterem, a Stefán Ételbár és az Arany-
kulacs Vendéglő gondoskodnak.

Ízelítő a hal- és vadételekből:
• haltepertő, • pontyhalászlé, • vadkolbász, • 
paprikás lisztben sült keszeg, • vaddisznó apró-
pecsenye, • gemenci vadragu, • szarvas gulyás, 
• vadpörkölt, • BBQ ponty, • Fish & Chips.

Nyitvatartás:
Június 2. (péntek):  17:00 – 01:00
Június 3. (szombat):  10:00 – 01:00
Június 4. (vasárnap):  10:00 – 01:00
Június 5. (hétfő):  10:00 – 22:00

Borudvar (Béla király tér)

A résztvevő pincészetek:
• Prantner Pincészet
• Schieber Pincészet
• Szeleshát Pincészet
• Tringa Borpince
• Karácsonyi Pince
• Brill Pálinkaház
• Savanya Pálinkaház
• Rideg Pálinka Kft.
• Goldvin 2000 Kft. – pálinka

Nyitvatartás:
Június 2. (péntek):  18:00 – 24:00
Június 3. (szombat):  11:00 – 24:00
Június 4. (vasárnap):  11:00 – 24:00
Június 5. (hétfő):  11:00 – 22:00

Sörsátor (Liszt Ferenc tér)

Nyitvatartás:
Június 2. (péntek):  17:00 – 04:00
Június 3. (szombat):  10:00 – 04:00
Június 4. (vasárnap):  10:00 – 04:00
Június 5. (hétfő):  10:00 – 22:00

Péntek:  16:00 – 20:00 sörpong,  
22:00 – 04:00 Pünkösdy Party.

Szombat:  12:00 – 22:00 biliardfoci, sörpong, 
meccsnézés; 
20:45 – 22:00 BL-döntő közvetí-
tése óriás kivetítőn; 
22:00 – 04:00 Pünkösdy Party.

Vasárnap:  14:00 – 18:00 amatőr darts 
bajnokság;
22:00 – 04:00 Pünkösdy Party

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02381)
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A második helyen zárt az Agenta Girls
A második helyen végzetet a 
női futsal NB I-ben az Agen-
ta Girls Szekszárdi FC. Micskó 
Márk együttese az idén a Ma-
gyar Kupában is ezüstérmes 
lett.

Egy hosszú és nehéz szezon vé-
gén – megfejelve a tavalyi bron-
zérmet – a második helyen vég-
zett az Agent Girls Szekszárd FC 
élvonalbeli futsal csapata. Hor-
váth Katalinék sokáig verseny-
ben voltak az aranyéremért is, 
ám a bajnokság hajrájában érté-
kes pontokat hullajtottak el. Az 
utolsó fordulóban szabadnapos 
szekszárdiak végül ezüstérmes-
ként zártak, miután a már baj-
nok Hajdúböszörmény idegen-
ben legyőzte az Astra csapatát.

Fennállása legnagyobb sikerét 
érte el a Micskó Márk vezetőedző 
dirigálta együttes, hiszen a bajno-
ki ezüst mellé a Magyar Kupában 
is begyűjtöttek egy hasonlóan fé-
nyesen csillogó medált.

– Ugyan mindkét fronton volt 
lehetőségünk az első hely meg-
szerzésére, de nem szabad telhe-
tetlennek lennünk, hiszen így is 
egy nagyszerű szezont tudhatunk 
magunk mögött – értékelt a ve-
zetőedző. – A Hajdúböszörmény 
megérdemelten szerezte meg a 
bajnoki címet, mert végig magas 

színvonalon játszott, mi viszont a 
hosszú menetelés végére mentáli-
san elfáradtunk. Köszönjük szur-
kolóink egész éves szeretetét és 
támogatását, és visszavárjuk őket 
a következő, remélhetőleg még 
szebb sikereket tartogató bajnoki 
idényben is – fogalmazott Micskó 
Márk.  SZV

Kilenc szekszárdi érem a maraton bajnokságról
Hétvégén rendezték a ka-
jak-kenu maraton magyar baj-
nokságot, amely egyben válo-
gató verseny volt az Eb-re.

A Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
„közepes méretű” csapattal vett 
részt a győri viadalon, amelyre 
mintegy 2000 nevezés érkezett. 
A versenyzők – akik korosztály-
tól függően 5-30 km-es távokon 
vetélkedtek – dolgát a rendkívül 
szeles idő is nehezítette.

A tavalyi év világbajnokai, 
Nagy Viktória és Korsós Zsófia 
ezúttal ugyan nem tudtak győz-
ni, de a második hellyel is Euró-
pa-bajnoki résztvevők. A lányok 
egy nappal korábban egyéniben 
is mentek: Viki ott is ezüstérmes 
lett – így ő két számban lesz ér-
dekelt a portugáliai kontinens-
viadalon –, míg Zsófi harma-
dikként ért célba.

Az ifjúsági fiúk is nagyon 
kitettek magukért: Bodnár Ba-
lázs és Horváth Ádám dobogós 

helye – és így Eb-részvétele – 
mindössze 5 centiméteren mú-
lott. Sajnos, a finisre elfáradt a 
páros... A serdülő korosztályban 
is kiválóan versenyeztek a szek-
szárdiak: Mercz Marcell egyé-
niben harmadik, Müller Dániel 
negyedik lett. Csizmazia Dóra 
is kimagaslóan teljesített: egyé-
niben ezüst-, míg Ács Annával 
párosban bronzérmet szerzett.

Kölyök korosztályban Müller 
Bence második helyezésével 

ismét bebizonyította, hogy ki-
emelkedő versenyző. A Jámbor 
Attila – Jámborné Inger Niko-
letta edzőpáros mini kajakos 
csoportja először teljesített ki-
magaslóan egy nagy versenyen. 
A taktikát betartva Visnyei 
Gergely egyéniben, míg Havel 
Botond és Mészáros Hunor 
párosban lett bronzérmes, de 
Jávor Bence és Horváth Tamás 
egyéniben is remekelt.
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Szekszárdi dartsos a PDC profi csapat világbajnokságon
Lapunk hasábjain is hírt ad-
tunk már róla, hogy a Szek-
szárdi Darts Klubból kinőtt 
egy országos hírnevet szerző 
tehetség, Mester Zoltán.

A sportoló nem csak országos 
bajnokságot nyert, de két éve 
bekerült a WDF (World Darts 
Federation) Világbajnokságra 
utazó magyar válogatott kereté-
be is, ahol megismerkedhetett a 
nemzetközi versenyek légkörével.

– Az a viadal nem úgy sike-
rült, ahogy szerettem volna... 
A világbajnokság légköre tel-
jesen „megfogott”, rengeteg új 
élménnyel gazdagodtam, amit 
hirtelenjében nem is igazán 
tudtam feldolgozni. Talán ép-
pen emiatt volt, hogy nem sike-
rült hozni a megszokott formá-
mat – emlékezik vissza Mester 
Zoltán.

A szekszárdi dartsos a tö-
rökországi világbajnokság óta 
eltelt időben is a szűkebb hazai 

elitben tudott maradni. Mielőtt 
Kovács Patrikkal az oldalán, 
Békéscsabán megnyerte a Steel 
Páros Nemzeti Bajnokságot, a 
frankfurti profi csapat világbaj-
nokságra is sikeresen kvalifikál-
ta magát a magyar csapat tagja-
ként. A jövő héten sorra kerülő 
eseményen 32 nemzet legjobb-
jai lesznek jelen, közte a Mester 
Zoltán–Végső János páros. A 
világ legjobbjaival egy színpa-
don szerepelni – miközben a 

televíziós közvetítéseknek kö-
szönhetően több millió ember 
követi az eseményeket – nagy 
kihívás Zoltán számára.

– Óriási megtiszteltetés. 
Még nem is igazán fogtam fel, 
kik ellen kell majd játszanom a 
vébén – lelkendezik a harmin-
cas éveiben járó fiatalember. A 
sportoló hálás felfedezőjének, 
a pályafutását egyengető Haj-
dú Tamásnak és a klub vezető-
jének, Ziegenham Medárdnak 

is, aki egyben a szövetségi ka-
pitány is.

A Sport Darts Club szekszár-
di csoportjának vezetője büszke 
Mester Zoltán karrierjére. „Zoli 
az országot és a kis klubunkat is 
képviseli Frankfurtban, ahol 
világsztárok mellett tűnhet fel 
a televíziók képernyőjén. Mit 
mondjak: roppant büszkék va-
gyunk rá” – reflektált az élénk 
szekszárdi darts-életben fon-
tos szerepet játszó klubvezető. 
Hajdú Tamás okkal büszke arra 
is, hogy paksi tehetségek felfe-
dezésével, átcsalogatásával ma 
már az OB II-ben is meghatá-
rozó csapatuk van, miközben a 
csak szekszárdiakból álló for-
mációval a harmadosztályban 
játszanak.

Noha lassan valóban kinövik 
a főhadiszállás, az Alibi Söröző 
emeleti termét, Hajdú Tamás 
komolyan mondja: továbbra is 
szívesen látnak minden érdek-
lődőt...   B. Gy.

További eredmények:
4. hely: Müller Dániel (K-1 
férfi serdülő, 15 km), Jávor 
Bence (MK-1 gyermek II., 5 
km), Bodnár Balázs-Horváth 
Ádám (K-2 ifjúsági, 22.2 km). 
5. hely: Horváth Tamás (MK-1 
kölyök III., 10 km), Mercz-Mül-
ler (K-2 férfi serdülő, 15 km). 6. 
hely: Bartos Zsófia (K-1 serdülő 
VI., 15km), Bodnár Balázs (K-1 
ifjúsági, 22.2 km). 8. hely: Hor-
váth Á. (K-1 ifjúsági, 22.2 km). 
9. hely: Szekeres Zsolt (K-1 férfi 
felnőtt, 30 km), Jávor Péter (K-1 
férfi serdülő, 15 km). 10. hely: 
Märcz Kata (K-1 kölyök lány, 
10 km). 11. hely: Vigh Vivi-
en (MK-1 gyermek II., 5 km), 
Kiss Léna-Molnár Míra (MK-2 
gyermek I.). 12. hely: Havasi 
Viktor (K-1 férfi felnőtt, 30 km). 
15. hely: Bartos Benett-Néme-
di Lőrinc (MK-2 gyermek II., 
5 km). 16. hely: Märcz Tamás 
(K-1 férfi felnőtt, 30 km).

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(02374)

Az ezüstérmes csapat tagjai: Bogárdi Mónika, Buchmüller Petra, 
Hargas Annamária, Fábián Rebeka, Pintér Gitta, Blesz Nikoletta, 
Megyes Ágnes, Mausz Renáta, Horváth Kata, Urbán Anett, Ganczer 
Hajnalka, Szekér Anita. Edzők: Micskó Márk és Kágyi István

Lábtenisz
A Magyar Lábtenisz Szövetség 
és a Tengo SE Szekszárd páros 
versenyt szervez június 3-án 
(szombat) órától Szekszárdon, a 
Hahn Teniszcentrumban (Dam-
janich utca, a felüljáró mellett). 
A lábteniszt kedvelők amatőr, 
szenior és profi páros kategóri-
ában jelentkezhetnek – akár a 
helyszínen is. A nevezési díjban 
már egy bográcsos ebéd is benne 
foglaltatik. Nevezés és infó: Föl-
desi Iván (+36–20/440–3066).

UFC: egy pont
Kétgólos hátrányból állt talpra 
és szerzett egy pontot Méh-
keréken a Szekszárdi UFC 
labdarúgó csapata az NB III 
Közép-csoport 32. fordulójá-
ban (2–2). Kvanduk János gár-
dájának mindkét gólját Havasi 
Dániel szerezte. Az UFC két 
körrel a zárás előtt a nyolcadik.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Június 12. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján +36–74/504–102. Szekszárd, 
Piac tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 13. (kedd) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17–
18 óráig. Szekszárdi I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18–19 óráig. 
Babits Mihály Kulturális Központ, 
Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 14. 
„F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

AGÓRA MOZI
Május 28., vasárnap
10:00 – Ricsi a gólya 2D
15:00 –  Ricsi a gólya 2D
16:30 –  Karib tenger kalózai: 

Salazar bosszúja 2D
19:00 –  Karib tenger kalózai: 

Salazar bosszúja 3D
Május 29., hétfő
16:30 –  Karib tenger kalózai: 

Salazar bosszúja 2D
19:00 –  Karib tenger kalózai: 

Salazar bosszúja 3D

Május 30., kedd
16:30 –  Karib tenger kalózai: 

Salazar bosszúja 2D
19:00 –  Karib tenger kalózai: 

Salazar bosszúja 3D
Május 31., szerda
16:30 –  Karib tenger kalózai: 

Salazar bosszúja 2D
19:00 –  Karib tenger kalózai: 

Salazar bosszúja 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Június 7., szerda 17:30 óra 
– Művészetek Háza
A művészettörténet európai évszá-
zadai I. – Az „uomo universale”

A földre szálló angyalok – A ro-
mán kor és a gótika. Dr. Aknai Ta-
más egyetemi tanár előadássorozata.

Június 8., csütörtök 18:00 óra 
– Művészetek Háza
Zeneszalon Szilasi Alex zongo-
raművésszel

Rendhagyó Zeneszalon Szilasi 
Alex zongoraművésszel, a Kodály 
Emlékév jegyében. A vacsorával, 
borkóstolóval színesített hangver-
senyt a Magyar Vállalkozói Szalon 
és az Ifjúsági Unió szervezi. 

Részvétel előzetes regisztráció-
val: szalon@szalon.hu.

Június 9., péntek 14:00 óra 
– Bakta galéria
Tanévzáró kiállítás

A Szekszárdi Garay János Általá-
nos Iskola és AMI tanévzáró kiállí-
tása. Válogatás az iskola diákjainak 
éves munkáiból, valamint a 6. és a 
10. évfolyamokon tanulók vizsga-
munkáinak bemutatója is egyben.

A kiállítást megnyitja Pekari 
Bernadett, az intézmény vezetője. 
Közreműködnek az iskola társmű-
vészeti tagozatos diákjai. A tárlat 
megtekinthető június 20-ig, a kultu-
rális központ nyitvatartási idejében.

Június 14., szerda 18:00 óra 
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó Erdős Virággal

Beszélgetés Erdős Virággal Jó-
zsef Attila-díjas magyar költővel, 
drámaíróval. Házigazda: Ágoston 
Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszer-
kesztője. A rendezvény a Jelenkor 
folyóirat és a Babits Mihály Kultu-
rális Központ együttműködésében 
jön létre. A belépés díjtalan!

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Időpont: 2017. június 2., péntek 11:00 óra

Helyszín: Belvárosi Római Katolikus Templom
1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a 

békediktátumot, amely területe kétharmadával megcsonkította 
a történelmi Magyarországot. Június negyedikén a Trianoni 

Békediktátum aláírására emlékezünk.
A megemlékezés szónoka: Kővári László önkormányzati képviselő.

Zenés irodalmi műsorral emlékeznek a Szekszárdi SZC 
Bezerédj István Szakképző Iskolájának diákjai.

BARTINA FELVÉTELI
Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik a 

Bartina Néptánc Közhasznú Egyesületben szeretnék gyermeküket 
megismertetni a közösségi lét élményeivel, örömeivel és a magyar 

hagyományos értékekkel.
A Bartina Néptánc Egyesület felvételt hirdet néptáncos felmenő 

rendszerébe, 5 évet betöltött kislányok és kisfiúk részére az „Előképző 
csoportba”, illetve 6–7 éves (1. osztályos) fiúk részére az új induló 

csoportba.
A felvételi időpontja: június 7. (szerda) és június 8. (csütörtök), 

16:00 – 18:00 óráig.
Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Bartina iroda.  
Érdeklődni lehet személyesen a Bartina irodában, vagy a 

 +36–20/9641–678-es telefonszámon, illetve a  
bartina@szekszardagora.hu e-mail címen.

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA
Május 28. vasárnap, 9:00 óra Szent I. tér – I. és II. vh. emlékmű
A 2001. évi LXIII. törvény rendelkezik a magyar hősök emlékének 
megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről. Ez alapján 

minden év májusának utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Emlékün-
nepe. Ezzel elfogadjuk és követjük az I. Világháború után kialakult 
örökséget, hűséget és ragaszkodást mutatva a magyar hősök soha el 
nem múló emlékének. Ez alkalomból kegyeleti megemlékezésen ró-
juk le tiszteletünket az I és II. Világháború tragikus sorsú hősei előtt.

Program:
•  08:50 Térzene az Ifjúsági  

Fúvószenekar előadásában  
(karnagy: Kovács Zsolt)

•  09:00 A Magyar Honvédség 
Felhívó jele

• Himnusz
• Vers Süle Viktória előadásában
•  Ünnepi beszédet mond dr. Máté 

István önkormányzati képviselő

• Dalbetét
• Egyházi áldás
•  Koszorúzás és gyertyagyújtás 

az I. és a II. világháborús em-
lékműnél

• Szózat
•  A Magyar Honvédség Takaro-

dójele

GAGLIARDA HANGVERSENY
2017. május 31-én, szerdán 18:00 órakor, az újvárosi római katolikus 
templomban tartja évadzáró hangversenyét a Gagliarda Kamarakórus, 

melyre minden zenekedvelőt szeretettel várnak.
Köszöntőt mond: Csillagné Szánthó Poliéna, a közgyűlés Humán 

Bizottságának elnöke. Művészeti vezető: dr. Szabó Szabolcs karnagy. 
Orgonán közreműködik: Müller János.

A belépés díjtalan!

ÖNKÉNTESEK NAPJA
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. június 10-én szervezi meg 

a hagyományos Önkéntesek Napját és a Hála Gálát.
Az önkéntes munkát végző szervezetek a Szent István téren

10:00 és 17:00 óra között mutatkozhatnak be.  
Jelentkezni Pócs Margit, közművelődési és civil kapcsolatok 

referensénél (pocs.margit@szekszard.hu) vagy Gaálné Hoffercsik 
Dóránál (mentalmuhely@gmail.com) lehet. 

A jelentkezéskor jelezni kell a technikai igényeket (szék, asztal, stb.) is. 
Jelentkezési határidő: 2017. május 26. (péntek)

A szervezők ugyancsak május 26-ig várják a felterjesztéseket az idei 
Szomjú-díjra egyéni és közösségi kategóriában. 

Az indoklással alátámasztott javaslatokat papír alapon és 
elektronikusan is be lehet nyújtani a Mentálhigiénés Műhelyhez 

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10., vagy mentalmuhely@gmail.
com).További információ: Gaálné Hoffercsik Dóra (74/511–722,  

20/353–4366), Pócs Margit (74/504–119, 30/632–3266).

I. Gemenc Töltés Kerékpáros Túra 
Időpont: 2017. június 03. (szombat), 10:00 óra.
Szervező: Szekszárd és Környéke Szabadidős T. E.

Gyülekezés (rajthelyszín) és regisztráció 08:45 és 09:45 óra között: 
Szekszárd – Gemenc, a Keselyűsi út legvégén lévő kisvasútállomásnál. 

(KESELYŰSI FOGADÓÉPÜLET)
■  Rövid táv: 28,5 km. Keselyűs – Duna-híd előtt balra – Dombori 

(fordító) – Keselyűs
■  Normál táv: 52 km. Keselyűs – Duna-híd – Baja (fordító)  

– Duna-híd – Keselyűs
■  Hosszú táv: 69 km. Keselyűs – Duna-híd – Baja (fordító)  

– Duna-híd – Dombori (fordító) – Keselyűs.
Az útvonal végig aszfaltozott, így a túra bármilyen

brigával letekerhető! 
Nevezési díj (mindegyik távra): 

950,- Ft/fő, diákigazolvánnyal: 750,- Ft/fő.
A nevezési díj tartalmazza:
■  Mindkét fordítópontnál frissítőt (üdítő, csoki és/vagy gyümölcs),
■ időmérést,
■ minden célba érkezőnek emléklapot és 
■ közösségi élményt adunk.
A célba érési limit időpontja: 
a túra napján 14:00 óra.

Gyere és hozd el a rokonodat, vagy a 
barátodat, hogy közösen tekerhessetek 

a Gemenci Erdő töltésén!
További információ e-mailen 

az szkszte@citromail.hu e-mail 
címen, vagy telefonon  
a +36–20/455–0817-es

telefonszámon kérhető.
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FADD GYÖRGYMAJORBAN TALÁLHATÓ EGY KIS CSENDES HORGÁSZTÓ, BŐSÉGES HALÁLLOMÁNNYAL, HORGÁSZATI LEHETŐSÉGGEL!
Ugyanitt található látvány pálinkafőzdénk, és gyümölcslé feldolgozónk.

Várjuk családi, baráti társaságok jelentkezését is.
AKCIÓ! Aki nálunk préselteti gyümölcsét, vagy nálunk főzeti pálinkáját,

azt megajándékozzuk egy átruházható napijeggyel a horgásztóhoz.

Elérhetőségek: +36–74/446–308, +36–30/288–8448, +36–30/984–9506, +36–30/814–9592, +36–20/528–6276 • E-mail: gyumi.fadd@gmail.com

(02391)

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

KÄRCHER K5 FULL 
CONTROLL HOME

KÄRCHER K4 FULL 
CONTROLL HOME

(02376)

Bruttó ár:

99 990 Ft
Bruttó ár:

84 990 Ft

Új fejlesztésű szórópisztoly LED kijelzővel

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02377)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02380)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02384)


